
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

134: الشريط رقم  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  134-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:34(  ؟.والمتواتر ا حاد حديث ينكر من حكم ما - 1

  ) 00:12:06(  ؟.آية ينكر من حكم وما - 2

  ) 00:12:28(  ؟.الزكاة يترك من حكم ما - 3

 هللا صلى النبي ترك عليھا ينطبق وھل, )  التركية السنة حول) (  الفقه أصول في الواضح(  كتابه في ل3شقر ك0م عن سئل - 4

  ) 00:13:23(  ؟.الضب Fكل وسلم عليه

  ) 00:18:46. (  بيدك نصيبك:  بعضھم قول صحة وما ؟.اختيار ھو أو نصيب و قسم الزواج ھل - 5

  ) 00:21:02(  ؟. معناه وما صحيح ھذا ھل الرجل ضلع من خلقت المرأة - 6

  ) 00:21:24. (  النبوية ل3حاديث بالنسبة القدسية اFحاديث نسبة ما - 7

  ) 00:23:02(  ؟.النھوض بعد أو بالنھوض الھم عند يكون اFول التشھد بعد اليدين رفع - 8

  ) 00:23:33(  ؟.لغيره يؤجره أن له يجوز ھل بيتاً  استأجر من - 9

  ) 00:26:39(  ؟. منتحراً  يعد العدو في نفسه يفجر من ھل -  10

  ) 00:29:49(  ؟.انتحاراً  ھذا يعتبر فھل,  الناس ھ0ك من خوفا يغلقھا أن رجل وأراد السوق في غاز اسطوانة طفل فتح إذا -  11

  ) 00:35:41(  ؟.يدعو أن أراد إذا ا ن الداعية به يبدأ شيء أول ھو ما -  12

  ) 00:44:36. (  ذلك ثبوت عدم بدعوى اFول التشھد بعد اليدين رفع أنكر عمن الشيخ جواب -  13

  ) 00:46:21. (  العالم والعامل العامل العالم بن الفرق -  14

 إلى بذلك ليتوصل اFعمال ھذه على المشرفة للجنة ماgً  فأعطى بذلك له تسمح ولم الدولة أم0ك في بيتاً  يبني أن رجل أراد إذا -  15

  ) 00:51:05(  ؟.رشوة مال من لھم يعطيه ما فھل البناء

  ) 01:01:22. (  ضرر وراءھا يترتب g بطريقة منھا التخلص يجوز وھل.  الضرائب حكم -  16

 ) 01:06:35(  ؟.كفارة للرشوة ھل -  17

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

املعىن أنا مسعت من شخص حديثاً ما هذا الشخص ؟ مسعه من عدد التواتر ، فهو بالنسبة إيل غري  :الشيخ 



اآلن بنجيب مثال . رف ميم واضح هذا املثال ؟ طيب ، هذا مثال ح. متواتر ؛ ألنه أنا مسعته من شخص واحد 
حدثين فالن عن فالن ، وفالن إىل الرسول عليه السالم ، هذا طريق وثاين : بقول . حرف ألف . حرف ألف 

  .هذا صار عنده إيش حديث متواتر . وثالث ورابع وما شاء اهللا 
حلديث هو نفس احلديث هو نفس احلديث ؛ لذلك اآلن نفس علماء ا. ميكن نفس احلديث   :السائل 

أحكامهم ختتلف يف كون حديث معني متواتر أو غري متواتر ؛ ألنه وضح لك أن القضية نسبية ، مث يظهر 
االختالف فيما إذا وجد بني علماء احلديث من جهة وبني علماء آخرين ليس هلم اختصاص باحلديث من جهة 

ليش ؟ . ك يقولون حديث متواتر لكن أولئ. أخرى ، فسيقولوا هلوالء غري خمتصني يف حديث ما حديث آحاد 
تتبع الطرق والروايات، هذه شعلة أهل االختصاص من علماء احلديث ، بينما الفقهاء ليس . ألن هذه شغلتهم 

وأنا آيت مبثال توضيحي ملا كنا فيه من جهة ومفيد من الناحية الفقهية من جهة أخرى ، برتتب . هذا شأم 
مثًال . غري متواتر اختالف احلكم الشرعي ، ولو عند بعض العلماء والفقهاء أحياناً من كون احلديث متواتر أو 

 ...عند علماء احلنفية ، يقولون يف أصوهلم وقواعدهم الفقهية ، ال جيوز ختصيص عموم القرآن حبديث اآلحاد 
قاعدة ، بنفس قوة القرآن ، وهذا طبعاً خالف مذاهب األئمة اآلخرين ترتب من وراء هذا األصل أو هذه ال

االختالف يف حكم شرعي يتعلق بالصالة ، أال وهو حكم قراءة الفاحتة يف الصالة أهو ركن من أركان الصالة ، 
أو هو واجب فقط ؟ الصالة صحيحة برتكه لكن يأمث تاركه ، علماء األمة كلهم يقولون . ال تصح الصالة إال به 

، األحناف قالوا هذا احلديث حديث آحاد ،  )ة الكتاب ال صالة لمن لم يقرأ بفاتح( مبا قال عليه السالم . 
فاقرءوا ما تيسر من (( وال جيوز ختصيص القرآن ، حبديث آحاد ، والقرآن يقول . صحيح لكن هو آحاد 

إذن اهللا أطلق واحلديث قيد ما جيوز التقيد ، ما أطلق القرآن حبديث آحاد ، هذا على أصلهم ،  ))القرآن 
آلن ألف اإلمام البخاري رسالة معروفة جبزء القراءة ، جزء القراءة يف الصالة لإلمام البخاري ، الشاهد فيما يأيت ا

ال صالة لمن لم يقرأ ( أول ما بقول يف هذه الرسالة تواتر اخلرب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

العلم يف احلديث أمري املؤمنني حبق ،  ، اآلن ماذا يعمل طالب العلم ، هو إمام جبل من جبال )بفاتحة الكتاب 
ال . وفقهاء احلنفية يقولون هذا حديث آحاد . يقول يف هذا احلديث أنه متواتر . حممد ابن إمساعيل البخاري 

إذاً صار احلديث متواترا ، لكن نسبياً . إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام . شك أنه يقال هنا 
  .  ند البخاري ، غري متواتر عند األحناف عرفت إذاً ما هي القضية متواتر ع. القضية 
  نعم   :السائل 
بل هم جهلة حتماً ، ألن يف كتب مؤلفة . فالذين نقلوا لك هذا اخلرب أوًال ما هم من أهل االختصاص  :الشيخ 



غاربة ، وهو مطبوع وأنا شخصياً ألحد العلماء امل.  "األزهار املتناثرة يف األحاديث املتواترة " يف األحاديث منها 
متر معي أحاديث كثرية ما جتد من قال بأا متواترة لكن ملا تقف على الطرق فأنت تقطع بأن الرسول صلى اهللا 

حكم من ينكر احلديث املتواترة ، اجلواب : املسألة الثانية . عليه وسلم قال ذاك احلديث ، إذاً هذه املسألة األوىل 
تنبين على املسألة األوىل، إذا عرفنا أن القضية نسبية ، فال جيوز تكفري من ينكر حديثاً : الثانية عن هذه املسألة 

هو متواتر عند بعضهم ، وغري متواتر عند البعض اآلخر ، على أنه تفرتض حديثاً جممعاً على تواتره ، ومثل هذا 
، حينئٍذ )تعمداً فليتبوأ مقعده من النار من كذب علي م( معروف يف كتب املصطلح أال وهو قوله عليه السالم 

ال فرق بني تكفري أو عدم تكفري منكر حديث املتواتر أو منكر حديث اآلحاد الصحيح ال فرق بينهما : نقول 
ملاذا ؟ ألن العربة بقناعته الشخصية هو إذا افرتضنا إنسانا عاملا هو يعتقد بأن حديثا ما صحيحا قاله الرسول 

متواتر، وأنكره فقد كفر ، عرفت ملاذا ؟ ألنه عرف أنه قاله عليه السالم ، لكن ال بطريقة لكن هو ليس عنده 
التواتر ، وإمنا بطريق اآلحاد ، والعكس بالعكس متاماً ، هو مل يصح عنه حديث متواتر عند غريه فال جيوز تكفريه 

ن تكفري منكر حديث التواتر أو عدم تكفريه أظن اآلن ظهر لك أ. ؛ ألن العربة مبا قام يف نفسه ، سلباً أو إجياباً 
، كتكفري منكر حديث الصحيح أو عدم تكفريه ، ألنه يف كل من األمرين ، العلة هو ما قام يف نفسه ، بغض 

النظر أنه متواتر ، أو غري متواتر ، إن قام يف نفسه أن هذا حديث صحيح مث جحده فهو كافر ، وإن قام يف 
    ...جيوز تكفريه نفسه بأنه غري صحيح فال 

حىت لو أمجعت األمة على أن هذا احلديث متواتر ، يعين علماء األمة أمجعوا على أن هذا احلديث  :السائل 
   ...متواتر 
، هذا اإلمجاع الذي ينكره ، هل )من كذب علي متعمداً ( أنا ضربت لك مثال أن اإلمجاع موجود يف  :الشيخ 

، ضمريية نفسية بأن األمة جممعة ، فإذا حصل هذا وأنكر فهو كافر ، لكن  هو يعين صار عنده قناعة وجدانية
  .  أي نعم . هذا تصوره صعب جداً 

  
   ...يعين كالذي ينكر آية يف لفظه  :السائل 
  ...ال يكفر  ...كافر    :الشيخ 
  . نعم . أظن مت اجلواب عن الثالثة أنواع هذه   :الشيخ 

  
  



  من ترك الزكاة كلمة  :السائل 
فأي ركن من هذه األركان األربعة ، إذا تركها . ترك الزكاة ، كرتك الصالة وكرتك احلج وترك الصيام  :الشيخ 

املسلم ، إذا تركها املسلم منكراً هلا جاحداً لشرعيتها فهو كافر مرتد عن دينه ، أما إذا تركها كسالً فليس كافراً 
  . شاء عفا عنه وإمنا هو فاسق وأمره إىل اهللا إن شاء عذبه وإن 

  
يقول النوع الثاين من السنة الرتك ، ومها يعرب عنه . يف كتاب الواضح يف أصول الفقه لألستاذ األشقر  :السائل 

بالكف أو االمتناع وذلك بأن يكون الشيء أمام النيب صلى اهللا عليه وسلم  وهو مظنة أن يفعله فال يفعله ، 
  .حادثة الضب على هذا أم ال  وخاصة إذا أظهر النفور منه ، فهل تنطبق

ال ، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجد ( : ال ما تنطبق ؛ ألنه أجاب ، ملا قيل له أحرام هو ، قال  :الشيخ 

  . ، ي تراها نفسي ، ليست كراهة شرعية  )نفسي تعافه 
  . فهل ممكن أن تأيت مبثل على هذا حيث أن الكاتب مل ُحيضر مثل  :السائل 
  . املشكلة أن األصول تدرس بدون أمثلة ، ولذلك يكون طريقا وعرا جداً  هو :الشيخ 
  .  املثال هو عن السنة الرتكية  :السائل 
. ال مو قضية فقط سنة تركية ، جايب خصيصة أخرى أنه الرسول قد يرى  هذا الشيء ويكره نفسياً  :الشيخ 

  .  رين ما حيض. أما السنة الرتكية فاألمثلة كثرية وكثرية . نعم 
  . طيب األشقر مقيد السنة الرتكية ذا  :السائل 
  . ال، ال هو ما يتكلم عن الُسنة الرتكية أعد العبارة  :الشيخ 
النوع الثاين من الُسنة الرتك ، ومها يعرب عنه بالكف أو االمتناع ، وذلك بأن يكون الشيء أمام النيب  :السائل 

  . فال يفعله وخاصًة إذا أظهر النفور منه  صلى اهللا عليه وسلم وهو مظنة أن يفعله
هذا إذا قلنا كلمة خاصة فيبقى البحث واضح جداً وهو الذي حنن نقول عنه بأا سنة تركية ، هذا له  :الشيخ 

لكن الرسول عليه السالم ترك هذا . أصلها عبادة . عالقة باألشياء اليت تركها الرسول عليه السالم من العبادات 
كان املقتضي قائماً ، مث الرسول عليه . عبادة ، وكان املقتضي للعمل ا ، لو كانت عبادة حقاً النوع من ال

السالم مل يفعل ذلك فهذه سنة تركية يعين كما حنن  نتعبد باتباع سنة الرسول عليه السالم ، يف سنته الفعلية  
السنة اليت تركها الرسول عليه السالم ، لو  كذلك نتعبد يف إتباع الرسول عليه السالم يف سنته الرتكية ؛ ألن هذه

كان يف فعلها خرياً ، لفعله الرسول عليه السالم من جهة ، مث القتدت به األمة ، سلف األمة من جهة أخرى ، 



ترك الرسول عليه السالم األذان لصالة العيدين ، ترك األذان : وهذه أمثلتها كثرية وكثرية جداً ، من أشهرها 
قاء ، لصالة الكسوف واخلسوف ، وخباصة خسوف الليل والناس يف غفلة ، العقل البشري الذي لصالة االستس

ليس له صالحية التشريع يقول واهللا معقول أن يكون يف أذان يف الليل والناس غافلني ، لكن ال ، الرسول ما شرع 
وقع أما الرسول صلى اهللا عليه وسلم  هذا الشيء ولو كان خرياً لسبقنا إليه ، هذه ُسنة تركية لكن املثال إنه شيء

وما فعله وقد يكون كره هذا ، ما حيضرين إال احلديث الضب وهذا ليس يف العبادات ، وإمنا يف العاديات واألمور 
  .العادية ، األصل فيها اإلباحة ، خبالف الُسنة الرتكية ، فاألصل فيها الرتك 

  جزاك اهللا خري  :السائل 
  .وإياك  :الشيخ 

  .وهذا يكثر من األمثلة الدكتور األشقر ، ولكن هذا مل يذكر فيه أمثلة  :ئل السا
  

سؤال أستاذي ، هل الزواج قسمة ونصيب ، إي أنه يكون مبجرد الوالدة للفتاة أو الرجل ، مكتوب هلذا  :السائل 
  الزواج أو الزوجة أو األمر اختياري ؟

وبني سؤال واحد غين وواحد فقري ، واحد مجيل واحد قبيح  ساحمك اهللا ، شو الفرق بني هذا السؤال ، :الشيخ 
إخل ؟ بالشك أنه املقدر على اإلنسان هو أمر واقع ما له من دافع ، لكن هو مكلف من سعيه ، مث هو .. واحد 

ال ُيسأل عن عاقبة األمر إذا ما وقع على اختالف رأيه فالذي خطب امرأة ، كان حريصاً أن خيطبها وهي صاحلة 
كل ( : ا مع الزمن تنكشف أا طاحلة ، طبعاً نصيب هذا ، لكن كل شيء بقدر كما قال عليه السالم  وإذا

لكن هذا ال يعين أن اإلنسان يف حدود قدرته وطاقته ، ما هو مكلف أن  )شيء بقدر حتى العجز والكيس 
على اهللا تبارك وتعاىل ، فاجلواب يسعى الختيار اخلري ، ال هذا شيء آخر ، فعلى اإلنسان أن يسعى ، مث البقية 

طبعاً هو نصيب ، لكن ما نريد أن نفهم أنه نصيب إنه إذاً اإلنسان مثل ما يقولوا اجلماعة يتوكل على اهللا وبس : 
  .ال بل يتخذ األسباب مث يتوكل على رب األرباب . 

  .الكالم املشهور بني الناس نصيبك بيدك  :السائل 
  كيف ؟  :الشيخ 
  .ا يصري معه شي يقول هذا نصييب مل :السائل 
  شو يقولوا ؟ :الشيخ 

  .نصيبك بيدك : السائل  



  .ال هذا الكالم باطل  :الشيخ 
  

شيخنا ، القول بأن املرأة خملوقة من ضلع الرجل فهي مقسومة له باألزل ، يعين خلقت من ضلعه ، من  :السائل 
  .ضلع زوجها ، كما يقول بعض العوام 

  .أصل ، أها املرأة األوىل كذلك ، حواء خلقت من ضلع آدم ، أي نعم  هذا ليس له :الشيخ 
  تكملة للموضوع ، بالنسبة لألحاديث القدسية ، هل هذا ينطبق على نفس الكالم ؟ :السائل 
بالنسبة لألحاديث النبوية نسبتها قليلة جداً : نعم الكالم نفسه ينطبق لكن األحاديث القدسية أوالً  :الشيخ 
نسبة األحاديث الصحيحة فيها قليلة أيضاً ، يعين إذا افرتضنا األحاديث : سبتها قليلة جداً ، ثانياً جداً ، ن

القدسية وأنا ال أعرف عددها بالضبط ، إذا افرتضنا ها هي مخسمائة ، ممكن يكون نسبة األحاديث الصحيحة 
  .حديثاً متواتراً  والباقي غري صحيح ورمبا ال جند يف هذه املائتني. مائتني أو حنو ذلك 

  سؤال هل الزواج قسمة ونصيب أي أنه يكون مبجرد والدة ؟ :السائل 
  مبجرد إيش ؟ :الشيخ 
  .والدة الفتاة ، مكتوب له  :السائل 
  .مبجرد هو مكتوب له  :الشيخ 
  ,له أو هلا ، يعين أقصد عند الوالدة يكون مكتوب  :السائل 
  .  ) ...كل شيء بقدر ( وقبل الوالدة ،  وقبل الوالدة ، شو اإلشكال هذا :الشيخ 

  
يف الصالة الرباعية والثالثية ، هل يكون رفع اليدين بعد التشهد األول ، عندما يهم بالنهوض أو بعد  :السائل 

  النهوض ؟
  .ال ، الصورة األوىل عند النهوض ، مش بعد ، قبل ، حينما يهم بالنهوض يكرب ويرفع يديه  :الشيخ 
  وز من استأجر حمًال أن يؤجره لغريه ؟هل جي :السائل 
  كيف ؟  :الشيخ 
  استأجر بيتا أو مكان هل جيوز أن يؤجره لغريه ؟ :السائل 
أوالً هل هو مفوض ؟ هو مستأجر ، هل هو مفوض باإلجيار ؟ اجلواب حسب االتفاق بينه وبني املؤجر  :الشيخ 

.  



  .ه تفويض اجلواب أنه غري مفوض وهكذا العادة يعين ما في :السائل 
  .إذاً ما جيوز ، وهذا من ظلم املستأجرين من للمؤجرين  :الشيخ 
طيب ، إذا كان املالك يرضى بذلك ألن إجياره يعين ما قل نفس اإلجيار مثالً مخسني دينار يدفع  :السائل 

ت يف مخسني دينارا يأخذها من هذا أو هذا ما عنده بأس هل فيه شيء ؟ يعين أنا مستأجر من فالن ، ووضع
  . هذا احملل ثالجة وأدوات وأشياء وأجرت هذا احملل مثالً بثمانني دينار 

  ...ها ، اهللا يرمحه أبو أمحد  :الشيخ 
  .هو نفس السؤال  :السائل 
أنت عرضت الصورة مبدئياً ، وأخذت اجلواب بأنه إذا   ...نسمعك إياها على كل حال سجلته  ... :الشيخ 

يؤجر ، لكن ملا أخذت الصورة األوىل شرحاً وبياناً ظهر ما وراء األكمة ، وهو كان برضى املؤجر جيوز له أن 
قضية اخللو ، فإذا كان هذا يريد أن يستغل هذا األمر اجلاهز ، إنه يأخذ أجر زيادة عما دفع ، وخيلي املكان ، 

هو من باب أكل أموال فهذا أنت عندك خربه أنه اخللو له تفصيل ، مبعىن إن كان امساً على مسمى ، جاز وإال ف
  .الناس بالباطل ، هذا أنت تعرفه من قبل ، نعم 

  .تعبتك معي يا شيخ  :السائل 
تعبتين ؟ يا عيب الشوم ، وحنن شو قلنا لك تلك الساعة خوفتين ، ملا قلت يل سؤال وبعد السؤال جاء  :الشيخ 

  ... سؤال ثاين ، قلنا إن شاء اهللا بيأيت ثالث ، واحلمد هللا احلبل جرار
  

يف احلرب احلديثة شيء يسموه الكمندوس أو بالفرقة االنتحارية باحلرب احلديثة ، يعين ممكن يكون يف  :السائل 
قوات العدد ما يضايق املسلمني ، فبالتايل يعملوا كماندوز أو فرقة انتحارية حيطوا قنابل ويدخلوا على دبابات 

  م غري ذلك ؟العدو أو كذا ، ما حكمها هل يعترب هذا انتحار أ
هو ملا اإلنسان يقتل نفسه خالصاً من احلياة التعيسة اليت حيياها أما يف هذه الصورة اليت : االنتحار . ال  :الشيخ 

إال أن هنا مالحظة جيب اإلنتباه هلا ، إن هذا . أنت تسأل عنها ، فهذا ليس انتحاراً بل هذا جهاد يف سبيل اهللا 
  ، إمنا ذلك يكون بأمر قائد اجليش ، واضح ؟ ال ينبغي أن يكون فردياً شخصياً 

  .نعم :السائل 
فإذا كان قائد اجليش يستغين عن هذا الفدائي ، ويرى أنه يف خسارته ، رفع كبري من جهة أخرى ،  ... :الشيخ 

ه إلفناء عدد ضخم من املشركني والكفار ، فالرأي رأيه وجيب إطاعته ، حىت لو مل يرض هذا اإلنسان فعليه إطاعت



 .  
  يعين ما يف أي حرج ؟ :السائل 
ما يف حرج ؛ ألن هذا ال نسميه انتحاراً ، االنتحار من أكرب احملرمات يف اإلسالم ، ألن ما يفعله إال  :الشيخ 

غضبان على ربه ، منكراً عليه قدره ، والعياذ باهللا ، أما هذا فهو يقدم كما كان كثري من السلف الصاحل من 
، يهجم على الكردوس مجاعة ضخمة من الكفار بسيفه ، يظل يعمل م بالسيف حىت الصحابة ومن بعدهم 

يأتيه املوت وهو صابر وراض ، ألنه يعتقد أن أمامه اجلنة ، فشتان بني من يقتل نفسه ذه الطريقة اجلهادية ، 
هذا حينئٍذ يدخل يف باب وبني االنتحار للخالص من احلياة الدنيوية اليت يعيشها أو يركب رأسه وجيتهد لنفسه ، ف

إلقاء النفس بالتهلكة ، أما إذا كان قائد اجليش الذي يعرف الّساحة ومواقعها ولوازمها وحوائجها وواقعها وإخل : 
  .ورأى ذلك فهذا أمر جائز بل أمر مرغوب فيه شرعاً . 
  

لكن معظم الناس هربوا وما  شيخي لو قلنا اآلن سيارة غاز يف السوق ، يعين أحد األوالد فتح إسطوانة :السائل 
فلو واحد مثالً راح على . حاول أي إنسان أن يغلق أسطوانة الغاز ، وخصوصاً املكان فيه كثري من املطاعم وكذا 

األسطوانة وأغلقها أو انفجرت قبل أن يصلحها ، فهل عليه شيء يا شيخ ، يعين طبعاً هو فكر أنه يف دار كبرية 
  لدار ؟وفيها ناس وممكن ينقذ هذه ا

إذا يغلب على باله أنه هو سيهلك فال جيوز له ذلك ، وإذا يغلب على باله أنه ينقذ القوم فهذا نعم  :الشيخ 
  .العمل

الصورتان ختتلفان فهذه الصورة ختتلف عن هذه الصورة السابقة ، مع أن هناك موت أو ال يقال هناك  :السائل 
  موت مؤكد وهنا موت مؤكد ؟

رق ، هناك أوًال جهاد ومعركة ، وقلنا لك أن املشرف على املعركة القائد يعرف فواتوغرافية كيف شو الف  :الشيخ 
األرض وإىل آخره فالبد أن يكون ذلك برأي ذلك القائد وليس برأي اجلندي ، فهذا فرق جوهري بني تلك 

  .احلادثة وبني هذه 
  طيب لو كان موته مؤكداً ؟ :السائل 
  هناك يف املعركة ؟ :الشيخ 
  . نعم يف املعركة  :السائل 
وإن كان موتاً مؤكداً ألنه شو يغلب على الظن اآلن يلي جمهم وبيده سيف على مئات بل وألوف ،   :الشيخ 



  .كما كان يقع يف التاريخ األول ، يغلب على الظن أن ال يرجع إال قتيالً 
 أنه لو ما أحد طلع االسطوانة تفقع طيب ، بالنسبة للجواب ، طيب قد يقع أكثر يعين احتمال كبري :السائل 

  اإلسطوانة ، لكن يكون االحتمال أقل بكثري ، أنه ممكن كليمه هذا الشخص ؟
  شو الفرق بني الكالم هذا والكالم األول ؟ :الشيخ 
  ..لو رجعنا للكالم األول  :السائل 
  شو الفرق بني كالمك األول والثاين هل يوجد فرق ؟. كالمك األول   :الشيخ 

  .واهللا أنا شاعر إنه يف فرق : لسائل  ا
  ...أنت شاعر ؟ ما أظن يعين ، ما أظن أنك شاعر بالفرق ألنه إن كنت شاعرا بالفرق بتبينه لنا  :الشيخ 
  .ببينه للشيخ  :السائل 
  وكمان بدك تبينه ؟ :الشيخ 
  . خطر يف بايل بعد جوابك  :السائل 
  هل تستطيع أن تبني الفرق ؟. الك معليش أنا ما عم أسألك مىت خطر بب :الشيخ 
  .أينعم الفرق ببينه  :السائل 
  الفرق بني إيش وإيش بدك تبينه ؟ بدك تبني الفرق بني ماذا وماذا ؟ :الشيخ 
  .االحتمال األكثر أنه ممكن تنفجر هذه االسطوانة  :السائل 
المك األول وكالمك الثاين ؛ ألنه أنا ، بدك تبني الفرق بني ك...اهللا يهديك ، ليس هذا يلي بدك تبينه  :الشيخ 

سؤايل موجه لك ، وهذا طبعاً مبقدار ما فهمت ، إنه أنا موشايف فرق بني كالمك األول وكالمك اآلخر ، 
ولذلك بالتايل ، ما راح تشوف أنت يف فرق بني جوايب األول وجوايب اآلخر ، فإذا كان أنت صحيح شاعر ، 

  ...بأنه يف فرق بني كالمك 
إصغاء ملا يتلى عليه من كتاب اهللا والتدبر فيه ، أما هذا الصياح الزعاق ، هذا يصرفهم عن  ... :اين األلب

  .تتمة اجلواب يف الشريط التايل  ...اإلصغاء ملا يتلى عليه من كالم اهللا تبارك وتعاىل ، 
فرقا ، بني جوايب األول ، إنه أنا ماين شايف فرق بني كالمك األول وكالمك اآلخر ولذلك بالتايل لن ترى  ...

وجوايب اآلخر ، فإذا كان أنت صحيح شاعر بأنه يف فرق بني كالمك األول ، وكالمك اآلخر ، فحينئذ بقول 
  ...لك بّني الفرق حىت أبني لك الفرق ما يتبني يل الفرق ما يبني لك الفرق ، 

يبة اإلسالم ، وإذا تركت األمر إذا عظمت األمة الدنيا نزع منها ه( : ما مدى صحة احلديث  :السائل 



  .يف درسه يقول هذا رواه الشيخان ... )بالمعروف والنهي عن المنكر نزع 
  .اهللا أكرب ، ما شاء اهللا ، اهللا املستعان  :الشيخ 

  
  

  . خلصت ، خلصت  :الشيخ 
  .واهللا عندي سؤال يا شيخ  :السائل 
  .ا هبت رياحك فاغتنمها ليش عم تبخل ، إذ. اهللا يهديك ، اهللا يهديك  :الشيخ 
شو األولويات يف العصر احلايل املوجود ، ما هي األولويات  . أنا كداعي ، أنا اآلن بدي أدعوا الناس  :السائل 

  كداعية أين أدعو الناس إليه ؟
 اهللا فاعلم أنه ال إله إال(( : تدعوا الناس للتوحيد ، تدعوا الناس لفهم التوحيد ، أي لتعلم قوله تعاىل  :الشيخ 

شو رأيك ؟ يا ترى ألمهية هذه الكلمة ، أم لعدم أمهيتها بقول ربنا لنبيه فاعلم ؟ ألمهيتها أليس كذلك ؟ وإذا   ))
وإيش رأيك هل . من باب أوىل . كان هذا اخلطاب يوجه إىل سيد العلماء ، فكيف ال يوجه إىل حنن وأمثالنا 

ه صلى اهللا عليه وسلم املسلمون اليوم هم حيققونه يف أنفسهم أنا هذا اخلطاب املوجه من اهللا تبارك وتعاىل إىل نبي
  ... ))سنشد عضدك بأخيك (( : بقول آسفاً ال ، لكن قال تعاىل 

  أم بتقول معي ال ؟ . فهل أنت تقول أم تقول 
  . أنا معك يا شيخ  :السائل 
  فإذاً مباذا تبدأ ؟ :الشيخ 
  .بال إله إال اهللا   :السائل 
ومن لوازم هذه الكلمة أن تدعوا الناس على إتباع الكتاب والسنة ، ألما املصدر . له إال اهللا ال إ :الشيخ 

الوحيد لسعادة األمة ، وأم إن جهلوا الكتاب والُسنة ذلوا ، وإن علموا وعملوا أعزهم اهللا عز وجل ونصرهم 
هم عن فاعلم أنه ال إله إال اهللا ، على عدوهم ، وأنت ترى اليوم الذين يسمون بالدعاة ، قد صرفوا كل جهود

وهذا من اجلهل باإلسالم مبكان خطري جداً ، ألم يتومهون ، وكأم من عوام الناس ، كل الناس يا أخي يعرفوا 
لكن ال يفقهون معناها ، وحينئذ تظهر . أي نعم وأنا أشهد كل الناس يعرفوا يقولوا ال إله إال اهللا . ال إله إال اهللا 

أن هؤالء الذين يفرتض فيهم أن يكونوا هداة للمسلمني ، ورضوا هلم بأن يسووهم يف : رية جداً وهي نتيجة خط
ألن . ال إله إال اهللا : واقع أمرهم ، مع الكافرين الذين ينقذون أنفسهم من قتل احلاكم املسلم إياهم بأن يقولوا 



، مش  )أن ال إله إال اهللا ، فإذا قالوها أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ( : الرسول عليه السالم قال 
 )فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحقها وحسابهم عند اهللا ( فقهوها وفهموا معناها ، 

فاليوم الدعاة اإلسالميني إال القليل منهم ، رضوا ألمتهم ما يرضاه اإلسالم لألمم األخرى من الكفار إنه فقط 
اهللا ، ملاذا ؟ من أجل ماذا ؟ من أجل عصم دماءهم وأمواهلم ، لكن هل هذا القول يدخلهم  يقولوا ال إله إال

، إذاً رضينا ألمتنا أن )إال بحقها ، وحسابهم عند اهللا تبارك وتعالى ( . ال : ينقذهم من النار ؟ قال . اجلنة 
يف قلوم ؛ ألن عظمة هذه الكلمة ،  وهم يقولون مع األسف بألسنتهم ما ليس. ال إله إال اهللا : يضلوا يقولون 

ما استقرت يف قلوم بدليل حيام اليت حييوا ، سواء ما كان منها متعلقاً بالعقيدة ، مما يقع منهم من شركيات 
ووثنيات ، وعبادة لغري اهللا عز وجل يسموا هذه العبادة بغري امسها ، يسموا توسالً يسموا شفاعة ، وهي 

سبيل إطالقاً بل هو الشرك بعينه ، أو كان من االبتعاد عن التعامل باإلسالم الذي عرفوه فهم ليست ذا ال
حىت بالنسبة هلؤالء الذين . حقاً فيه زغل . يرتكبون احملارمة اليت حرمها اهللا عز وجل فإذاً إميام بأن ال إله إال اهللا 

علوها منهج حيام ، ولذلك فاألصل إن يبدأ نفرتض فيهم أم فهموها ، ليس فقط قالوها ، ولكنهم ما ج
وعبادة اهللا حينما يريد . أن يعبدوا اهللا وجيتنبوا الطاغوت . الداعية املسلم ، مبا بدأ به األنبياء والرسل حلهم 

الداعية أن يتوىل شرحها وبياا سيصطدم مع واقع مرير مع اآلسف من نفس الشيوخ ، فضالً عمن دوم ، ألم 
  .ا بعد شهادة أن ال إله إال اهللا ما فقهو 

  
عطفاً على سؤايل يا سيدي الشيخ، على رفع اليدين عند الرفع من التشهد األول كنت أصلي بقرب  :السائل 

  .إمام أو عامل ذا البلد ، أنكر علي رفع اليدين وأنا جالس ، قال مل يرد ذلك 
  . وأنت بتعتقد فيه أنه عامل  :الشيخ 
  .. لت له ثبت يف أنا ق :السائل 
اهللا يهديك عم أسألك سؤال سبحان اهللا عم اسألك سؤال أنت بتعتقد يف هذا الرجل يلي عم تشري له  :الشيخ 

  أنه عامل ؟ 
  ...واهللا حسب رأي أهل البلد  :السائل 
  . الظاهر أنت مش من أهل البلد . طيب ، إذا كان رأي أهل البلد هيك أنت أي بلد  :الشيخ 
  . من هذا البلد ال :السائل 
  .أنت إذا بتعتقد مع أهل البلد أنه عامل هذا البلد  ...طيب ، إذاً ملاذا الدورة واللفة هذه ؟  ... :الشيخ 



  .نعم :السائل 
  .كويس ، وقال لك ما ورد ، طيب   :الشيخ 
  .قال يل أثبت يل ذلك  :السائل 
  .طول بالك  :الشيخ 
ال حنن ما بدنا أمساء ، بس أنت قول يل شو عقيدتك  ...م عامل عامل ؟ بتعتقد أنه عامل عامل ، أ ...: الشيح 

  .عامل عامل بعلمه ، فهذا متسك بذيوله ، عرفت : ، إنه هو رجل ، شوف عندنا العلماء قسمني 
  .نعم  :السائل 
اء يقولون هذا يدلك على اهللا وعلى رسوله ، وعامل غري عامل بعلمه ، عرفت ، ال يعمل بعلمه ، والعلم :الشيخ 

معذب من قبل عباد الوثن ، يف عندك نوع ثالث شر من هذا الثاين *** وعامل بعلمه لن يعمال أو مل يعمال ، : 
وهو عامل عامل ، شو معىن عامل عامل ؟ يعين عامل حاله عامل ، هو ليس بعامل ، عامل حاله عامل ، فهمتها 

الشخص يلي أنت بتعنيه ، وحنن بنحب تسمي أحد  فهذا .... اآلن دارت لك . هذه يف األول ما دارت لك 
  أنت بتعتقد أنه عامل فعالً أم عامل عامل ؟ . أبدا 

  .عامل عامل  :السائل 
  .عامل عامل إذاً ملاذا متعب حالك فيه ، مع ذلك هو قال لك طلب منك  :الشيخ 

. شلون يطلب من واحد . امل إذا كان هو ع. مش هو قال اثبت يل . وهذا دليل على صحة قوله إنه عامل عامل 
اآلن إنت عامل أم عامل عامل ؟ ال هيك وال هيك ، صح ؟ يعين أنت حاشاك أن تكون عامل عامل صح ؟ هذا 

الرجل شلون يطلب منك وأنت مش عامل ، ومش عامل حالك عامل أمام الناس ، الدليل أن الرجل مش عامل بل 
  .الرجل مهما كان شأنه بإمكانك تأخذ وتعطي معه  مع ذلك يقول لك أنا ، بعد قليل هذا. هو جاهل 

  .واهللا صعب  :السائل 
  .سكرا : ويقول  ... :الشيخ 
  .أنا جاوبته عندما سألين ما بتحمل  :السائل 
ال أنت ما بتقدر جتاوبه أكيد ، أنا اآلن رايح أو لك على الطريق بتقول له شو رأيك بكتاب فتح الباري  :الشيخ 

بخاري ؟ هذا كتاب موثوق به أم ال ؟ إن كان عنده شيء من العلم ، بقول لك طبعاً هذا إمام يف شرح صحيح ال
  .عرفت اآلن اجلواب ، وكفى اهللا املؤمنني القتال . قل له راجع هذا الكتاب ، جتد اجلواب . يف احلديث 

  ... :السائل 



  .بساعتها . أنه كان إذا قام كرب حني يقوم  :الشيخ 
  

طبعاً . آلن شغلة منتشرة خصوصاً بالزرقاء ، يلي هو البقاء يف أمالك الدولة أو يف بناء غري مرخص يف ا :السائل 
يف جلنة من البلدية متنعك تبين ، من طرف  نعتربها حنن غري مشروعة ، ممكن تعطي مبلغ معني ، . بتيجي البلدية 

رخص إما يف أمالك الدولة فممنوع ،  أو تعمل أي شغلة معينة ، يف شغلة مشروعة وهي أن تروح للبلدية وت
كأرض مطوية وتروح ترخص ، طبعاً حيطوا عليك شروط قاسية جداً ، وخاصة إذا كان البناء قدمي ، بدك تبعد 

والرخصة بتكلف رمبا مثل البناء أو نصف قيمة البناء ألف وبناء ألفني وبناء على . عن كل جهة مرتين إخل 
يقة املتبعة أم ، ما أدري هي رشوة أم غري رشوة ما أدري يعطوا مبلغ معني حسب ، ففي أكثر الناس اآلن الطر 

  .هلذه اللجنة وخلص يسكتوا فيا ليت توضح الفتوى يا شيخ حيث أن هذا األمر منتشر 
نعم ، ال شك أن هذه رشوة ، وهي حمرمة نصاً ، وفيها تعويد املرتشي على أكل أموال الناس بالباطل  :الشيخ 

على خمالفة النظم الذي وضعت وبال شك هي وضعت لصاحل الشعب ، والنظام يف أصله شاق على من جهة ، و 
الناس بال شك ، بغض النظر أنه بعض األنظمة يكون فيها ظلم وإجحاف لبعض الطبقات لكن كمبدأ ، تصور 

عب وسوف يرتتب من بلدة كهذه البلدة ، إذا مل يكن فيها نظام للبنا ، تصور كم ستكون املشاكل بني أفراد الش
وراء ذلك مذابح طاحنة هذا يدخل من هنا وهذا بطلع من ها واخل وكل مني يركب رأسه ويبين على كيفه ، 

جيب أن ننظر إليها من أساسها وأصلها هي لصاحل األمة ، وحينئذ ينبغي أن . ولذلك فوضع هذه النظم والقوانني 
نني ، تأييد منا هلذا النظام الذي هو من صاحلنا ، وعلى ذلك نستحضر يف أنفسنا أن اتباعنا هلذه النظم والقوا

فإذا بدى ألحدنا أن خيالف هذا النظام فله أن خيالف يف اعتقادي ، إذا كان مضطراً إليه ، بشرط أن يكون من 
  متام النظام أن يعاقب هذا املخالف ، بعقوبة ما ، لكن ال بطريق اإلرشاء ، واضح اجلواب ؟

  .نعم  :السائل 
  .موجود يف النظام عقوبة  :السائل 
أنا أعرف هذا ، طبعاً حنن كنا يف دمشق هكذا نعيش وأنا من مجلة األشخاص يلي بنوا يف دمشق بفي  :الشيخ 

  .أرض مشاعاه 
  يعين أرض دولة ؟ :السائل 
إىل آخره ،  ال مشاعه ، لكن هنا بنيت يف أرض بتقولوا أنتم هلا قوشان وطابوا ورخصة شرعية قانونية :الشيخ 

لكن عرفت باملمارسة هنا وهناك أنه يف بعض القوانني تعاقب املخالف بفرض ضريبة مثالً أو جزى أو عقوبة إىل 



وقد تكون العقوبة شديدة وهو اهلدم من األصل ، فبإمكان اإلنسان إذا اضطر أن يسلك سبيل خمالفة . آخره 
وهو بإرشاء أحد املوظفني أو جلنة . ة الشرع والقانون معاً يلي فرض عقوبة من القانون نفسه ، ال خمالف. قانون 

  .قائمة هناك بتغري خمطط كله من أجل خاطر زيد وبكر وعمرو 
شيخنا إذا طبق الرشوة ذا املعىن ال تستطيع اخلالص منه مثالً شركة الكهرباء يف املخيمات اآلن ، كثري  :السائل 

فإذا ما بنا اإلنسان بيت أو كذا ، بطلع األوالد على السلك وممكن من أسالك الكهرباء متر من فوق البيوت ، 
بتقدم املعاملة ملهندس ومن مث متر على عدة مسئولني وكذا . يتأذى ، فالطريقة الرمسية إلزالة سلك الكهرباء 

عرضها على الصورة املقابلة ب. وحتتاج عدة أشهر ، وبعد هذه األشهر بطلعوابكشفوا ورمبا يوافقون ورمبا يرفضون 
فيأخذ مبلغ مخسة دنانري قبل أن يرفع السلك وال يقطعه قبل . سيارة الكهرباء وبقول السائق أن جاهز ويرفعه لك 

أخذ اخلمس دنانري وبدقيقة وقص السلك وربطه من مكان آخر ويكون مع السائق موظف من الشركة يعرف 
أا ما أبطلت حقاً ، وما أحقت باطًال مثل هذه فما أعرف مثل هذه الصورة ، وخاصة . التعامل مع الكهرباء 

  الصورة ما حكم الشرع فيها ؟
هل معاجلة قانونية أم ال ؟ واجلواب ما يهمين أن يكون جواب سلبا أو إجيابا . يف هذه الصورة يرد سؤال  :الشيخ 

، وإن كان ليس هلا معاجلة ، إن كان هذه الصورة هلا معاجلة قانوناً ، فيسلك سبيل القانون ، ويبتعد عن اإلرشاء 
ضمن القانون ، مث يف ذلك كما صورته أنت تعريض لبعض الناس للتضرر ذا السلك املمتد أمام دار ما ، فيجوز 

  .دفعاً للضرر 
  جيوز  دفعا للضرر ؟ :السائل 
  .أينعم  :الشيخ 

ودفعت عشرين ديناراً أو مخسني  حالة مشاة جداً ، أفرض أن جلنة البلدية تريد هدم البيت ،. عفواً  :الطالب 
  هل نفس الوضع ؟. وقدم للجنة وبطلت 

  .هذا الوضع عني الصورة السابقة  :الشيخ 
  .بدهم يهدوه  :السائل 
هي الصورة السابقة يلي بيعطي للجنة من أجل أن يقروا له عمله هي نفسها هو بدوا يهدموا له مش  :الشيخ 

  . ألنه خالف النظام 
  .نعم  :السائل 
  .كل املسألة برتجع ملخالف النظام من األصل   :الشيخ 



إذا كانت بالغرامة هذا حيصل أن يدفعها ، وإذا كان هدم . النظام قد يعاقب باهلدم وقد يعاقب بالغرامة  :السائل 
  ...البيت يكون خسارة ما بعدها خسارة بالنسبة له 

  .ختتلف الصور . هنا على نفسها جنت براقش . معليش  :الشيخ 
  .ال جتوز أصل املخالفة  :السائل 
  .أينعم  :الشيخ 

  
  .سؤال  :السائل 
  . تفضل  :الشيخ 
يف تاجر جاب بضاعة من اخلارج ، معروف رئيس التخمني زيد من الناس ، قال له ستحضر بضاعة  :السائل 

أعطاه بدل نقد جاب بقيمة عشر آالف دينار ، وجاب له هدية ولوال وجوده يف العمل ما بقدم له هذه اهلدية ، 
لكون هذه الدولة ال حتكم باإلسالم ، هل جيوز . له ثالجة قيمتها مخسمائة دينار أو غرفة نوم ، أو أي شيء 

  ذلك ؟
  .أرجعنا للرشوة يعين ، ما خرجنا عن موضوع الرشوة  :الشيخ 
  .نفس املعىن ، لكن جيوز حبيلة أخرى  :السائل 
  ...إمنا األعمال بالنيات ،  :الشيخ 

  .سجاده أو مثنها نفس املعىن : سائل آخر 
كل الدروب على الطاحون ، ما جيوز يا أبو عاصم نعود أنفسنا ونعود شعبنا على الرشوة خمالفة األحكام   :الشيخ 

، وإن كانت القضية ختتلف ، حنن قلنا بالنسبة لألبنية ونظام الُبنا ، هذا ملصلحة الشعب ، لكن فرض املكوس 
ين فيه فرق كبري جداً ، القوانني هذه اليت حتدثنا عن بعضها ، كقوانني األبنية هذه ما بتخالفها والضرائب ، يع

إذا اختلفتم في ( الشريعة ، بل بتأيدها ، والرسول عليه السالم كأنه وضع أصال ملثل هذا النظام حني قال 

  .ه ، أي نعم هذا نوع من التنظيم ، الرسول قاله يف زمان )الطريق فاجعلوه سبعة أذرع 
  . يعين متر سيارة  :السائل 
آه ، الشاهد لكن فرض املكوس والضرائب اليت ال تفرض إال على الكفار هذا نظام غري إسالمي بال  :الشيخ 

شك ، فنحن بنقول إذا استطاع املسلم أن يتخلص من نوع من أنواع الظلم كهذا بطريقة ما برتتب من وراءها 
خرى ، ما يف حينذاك مانع وختتلف املسألة ، يف هذه الصورة عن تلك الصور متام ضرر جبانب من اجلوانب األ



لنقل بصراحة زيد من الناس يريد أن يرشي بدون لفة ودورة ، يريد أن يُرشي موظف اجلمرك : االختالف ، يعين 
، حيول بينه وبني  لكي ُميرر بضاعة جيوز بيعها وشرائها ونقلها وإدخاهلا وإخراجها شرعاً ، لكن قانون املكوس

ذلك فأنا بقول إذا كان هذا اإلدخال ذه الطريقة ال ميكن أن ميس دين هذا اإلنسان كأن يكون مثالً ميثل أهل 
العلم أهل الصالح أهل التقوى ، فإذا ما انكشف أمره ، بنصب الشتيمة ليس على الراشي ، وإمنا على أهل 

  .ففي هذه احلالة ال جيوز  ...الدين أنتم هيك  أنتم كذا أنتم كذا إخل 
  ال جيوز ؟ :السائل 
طبعاً ال جيوز ، أما واحد درويش من الناس هؤالء ، ويقولوا عنا بالتعبري الشامي ما حد بينتكش له ،  :الشيخ 

  .يعين ما حد سائل عنه 
  .ما له حلية  :السائل 
  ...قد العلم فيه دقة الزم تأخذ بالك ، القضية مش أرى أنا وأعت ... :الشيخ 
مرة واحد يسأل الشيخ وبقول له واهللا أنا اجتهدت يف هذه املسألة كذا وكذا ، قال له الشيخ كيف  :السائل 

  اجتهدت وأنت مش عارف أن جتتهد ؟
 

  شيخنا هل الرشوة هلا كفارة ؟ :السائل 
  ليس هلا كفارة لكن شو رأيك الرشوة ذنب أم ليست بذنب ؟ :الشيخ 
  .ذنب  :السائل 
  والذنب الذي له كفارة أهون أم الذي ليس له كفارة أهون ، أيهما أهون فيما ترى ؟. كويس . ذنب  :الشيخ 
  .الذنب الذي له كفارة أهون  :السائل 
  . أحسنت ، فالرشوة ليس هلا كفارة  :الشيخ 
  .إال التوبة ...اهللا أكرب  ... :السائل 
  ...إال التوبة تسمح لنا يا أبو  :الشيخ 

  .م وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك الله
  .أهالً وسهالً بكم 


